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5---المجلإليط51!طصأسا-طاد.؟س

ت--هـهم!صسسصص

تسلر?جم!عمر!مصضتتت-

يستلهمكالىنمااقأهللتجديداـوالانعتاتهدعوفي)فهو5""اعبسديدبيأ!را"اثهليلا61111111141ـاتهنفلاا5فياستنداهاليها5أ"بةيختارركاشا.الحديت"ثلاثافيالترالشمرفي

افيالرالمجتمعيمارسإهالمالرأيثورلتمنثورةاعتبرتالىالمكلاهيمتللاوهذه.اليومشدهيناالتيالصورةفيلليناوبروزه،المظلمةالفرةأسارمن

قبل.من،8091ءام(المثروطية)العلممانيا،ستورإغلان:هيالثلاثالربمش

بل،تغييركبيرغليهاايطرفلم،عند.يةالشعرالقوالبأوالشكلأماءنيةالثانيةالكواطربوأخيرا،9291-02909بةاقللعروالثورة

المحتوكاوالم!افي،فيالتجديدأجلمنع!بالسيض!حي،أحيانا،ال!ت!.مطالىبين،العمانيالدستورمعركةفيارهموأحرالعربمثقفوساهمفلقد

كلفيالفكريةالحركاتمستهلفينراهاالائتلافعدممنحالةوهي.كالحرية،اشعراءواال!-!ابأقلامعلىبرزتجديدةمفا!يمورحقيق

بينصمابالمخرظمنثمرة،اطالاءوفي،الرصافيكانزا!د.حينالذيالمظلمكزومنيفلالعربيالثعببدأوبذلك.والمساواةوالعدالة

عموما،العربيالمجتمعاو؟المرافيالمجتمحعلىوفدتالتيا؟ديدةالمفاهيمالحياةفعىاود،فرونعدةطوالويهطنعناصرهفيتنحلأناوشك

الادبفي"الاغسطوكاالهدأي:القديمةيةالثمرالمدرسةتدكوبينلاسما،العربيالشعرهذهتورالدسحركاوسمتوهكذا.جديدمن

إضاباًناضبقيالاخصابهذاانبيد.-التعبيرلتاجمازإن-افيالرالتاسعالقرنفي،قب!!مننعهدهنكنلم،جديد؟يم،منهافيالعر

واضهحاً،هبوطاسجلقد،بمجموعهالرصافيبشعرأننجدإذ،التكوينهمسات،الحديثافيللعرالشعرفي،ءرةلأولنسمعبدأناإذ.عشر

بلخههـاباسلوبهيبلغلمفهو.سبقو.الذينالشعراءمستوئعنالسجم!فيفي،الحقبةتلكشعرفيللبدافطبشكهاتتعثل،الجديدةالقوميةالاحيلإجة

عاحب،الحليحيدوالسيدأمثالالاغسطى"مندهذاًا)"2شعراءرءضالزيزوغبد،الشرفيعليوالثيخ،العبيدىحبيبوممد،الرصافيقض!ائد

بل،وللتسيبالغزلفيالحبوبيسطيدعدوالعيد،الصيتئعةالذاالمرافيريبلاوممابةناًأحياهاويوالى،الشبيبيرضا!دوالثيخ،الجواهري

أنحاول..مجناحيهيطمنهاانحا.لالتيالافاقأمامالمشلولكالطائربقيإذ.ومفاهيمماا!قبةهذمقيمغنمعبرخيرهماهاويوالىالرمافيأنفيه

وموفكتب،إنسانياًقوياشاعراًيكونالمطاليبخلاصة،يومذاكشعرهمافيانعكست

،واستوحىالشعبقلبتساورالتيازعيستقميالنو09.،إ!مال!.!في!،!ي-..إ.-....اغثبومنباعثعنمدرتالتي،القومية

،صوتمحضفكان،و،ؤسهلامهآمنجرالكل؟..+.".إ؟!.+!إ:9.ئيفي!؟فف+!.لا.يةالقوفتأضأنبعد،النف!عنا"لدظع

القرونحمتعنالعرافيعاقيبهاستعاضقلم-+.!./!...لأ*!-هد.فكانت.والذوبانللتفسخعلىالربية

.الطوال01ت!اتهالذيالفعلردبمثاليةالشعريةالرعثة

ةهةء!.".س-أتار!زيتحدءلىبهواًحابت،بيةالحرالقومية
الوطي"إحساسكومىالرصاىاطل،يزفي11،إ؟-

ف،،+!د.3!..أ.-0+":+-الرصافيثعروفيمقرولىعدءدام،مرير للبؤسفيكتبالانسانيةرحبةإلىا)ةومي

الىالمحفودموعالشقاءووصف،والبافين!!4...،((الهيامتنبيهكقصيدةً،لذلكجلإةملامح

كاالأرملةئدهقصاأفضا!ومن.عسينالتل.+قيبخج!..+ة:!.+شة*ل!،ذروزهفىوهواءيديالطض!ننراجمهاالتي

..-.!؟قينريبمخ!

((الحيدفيوًاليتيم"اقييمأمدو"المر!!ب!دفي!5!ت+!حصرباًنغامرالتي"الرقوداقياطر،وقصيدة

التيالقمازدوهي،"بغدادفيالسجن،رو-!!.؟!بر!نرفي.نميزاللاسيفهوكان،الحيدعبدباصمفيها

وإخلاصهنسازبةالااكاعرهذاشعةةيهاتجلت..(.-.+ش..العبادرقابعلىمصلتا

كازت...:*يقولفلقدكان.نيتهولانسالنةسه!؟فيلججر!.:!بزالاولىبةمالقوالانتفاضةيمثلالرصافيفئمعر

الىعفديالدواعيأشدمناليؤسثإهدءبز..-مفاهيمذاتقوميةوهي؟افيالعرالشعرفي

شاعرالقصائدفيهدهوفه(1)".الخعرنفلم.؟+غ.ا؟ترزفعبحيث،بعدتطورتقدتكنلم،ئيةبدا

قادر،الفاظهفيحثولا،الاحساسصادق..؟ا-والتي،بالنفستعتلجالتيدةالمة:مرتبةالى

مشاعرلتحليلدقيقةالتفاتاتمع،الوصفعلى+!!".نرء!؟.بمايقبل،مناغةالحضاريالكيانتكسب

الكثيرنىعافقدجرمولا.والخرمانالبؤس!.نرا؟-.عليهويردللتحدي

عناتمحاضس-عليمصطفى04صى(1)ذأئراالمدذلكشعراءأشدمنفالرصافى

العليا.العربيةمعهدالدراساتالرصافيمعروفالرعافيكلءروفمناطلأنها،يومذاكالتركأحراربمفاهيم
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التيةالعوالحقائقتلكلتظم،نيةالوجدااش*اعاضهاوعنكأء(1رففانصالصدقنلكوماأشدصادقوهو.وبغدادوا)قدسنهاالاصفيمنهما

ذإ.ضيفش!وفيالدصوريمحدقومنهنا.مطالعاظخلاللاز،رض.كاالمرضعةكاالارملةضيدةفييقولحث

إنالعلملسهـووانما،البثريالجأسلسانإذنهء*دالشعرليسد:اطيرقويلاياهافيأطرالناسشاركلمرجلإننيمملأختأيافقلث

يىننيالتيوالماءالارضرقعةوزيمبادءهفيونظرء5انإقو.خلاصة،نهإوجدجهااسضجاشالتينيةالافإإئدالقصهذهفيالرمافيلناويبدو

اطغنليقاوء،،والكيمياءاللإع4فيوخاصة،الختلفةالعلومفيمادتهررهاوار،لإ.ؤسمعضلةقيناولارعليهفرضتالتيهيدينيةبرعةدارجلا

.(1)(،000إفرداالجوهراووالذرةوالاثيرالجاذبيةلل-ائلإوسرينااموالفيالإلهيالحقذلكهوحاسماًدينيأحلالهايضع

حمم!اًذارجلاكاننهأالىهاويلارآمطالعةمنلنالبدووالذي:لهمويقولالاغنياءيخاطبفتراه.والمحروم

واحد،،،فى"مزقتفياءالثعرأنكاييعأرادإذ،قصمايتهشاعرقصمتبعيدةالسفا.متونبىوربمتمالملاهيفيأموالمبذلتمكم

العالمبةالادابفيا"إحء*ييالشعراءب!ضصاكأن!فقد.بدداشا!كرلي""اذةباهبعفىاوسروناأجمهاالإلمبفامغوت!لمتم

يلةالطوصيدةللةتإكبنظمهيهميجاشانفأراد،نيداوجيا!روفميروسو3ك؟تبابفينمأ.رافتدر

بقلةمنثقيلةكاةاالىبهاو-تهاوالتي،،،الجوريمفيثورةدملحمة!اهاالتيوتلميذلمللعةلهيىةلصخاهـلمالحياةلمعضلاتزراولهوفيعقيدتهفيخو

ميد!ر)الكوعنوصلتهالتيلاخبارابها?ديانظمهال-!صكارقو-جيرالجرالمءصوف!الجيليبمالكركالاعبدلاسيما،ميينالاسلاالمتصوفةيذتلاهمن

التر!الثاغروضمابالتركيةمشوهةخلاصةعنكااقرأإذلملدارتي"الا!بةمنقاسيةحيويةتجربةفيودخل،الماجةةفلسفتهتبنىحيثالمعروهـ،

عبدالبمأعجصبا)شاءرالتريكما،الرهـاويبهأعجبالذي،توقيقرضابحرارة1كأ،ودافع،أيامهأخرياتفيالناسنفورعليهجرت،أجلها

لأن،وخهافتهذ.العاويلةته-!.يىفيهاويالىفثلوقد.حامدالحق.شهورببضعةوفاتهقبليةالممر"كاالرسلملةبمةفيوثبات

ماد،الأبشاسع،المدىواسعخيالا-زءعاإالتيالموضوعاتمنموضوع!اإذ،ا(وروثيالسهرالتقليدغلىا:ق.نأولالرعافيكانلقد

تذجسحدةاوصورة.شعرفكطتجد!كادلا،اعشىخ!يالالزهاويوخيالللفنكاسحااًزصربذلكفسجل،رحرورهاالحياةوبمإلىرالش!أخرج

عميق.!ادتاسإسغنالرائدفكان،اقيوىسبيلفيالثكلتضحيةمنبالرغم،الأصيلاطر

الدس!ءورهافجرالتييةاكعراحركأتلاناللذانانالساعره!اهذان.أطهيمكذبلاالذي

أثرامتدوقد.افيالحرالسعرفيالحديثال"صبدايةوهي،العحماني،ا!كريزير.تأبمدىافىالرصيليالذيالثاعرفوارهاويأما

رةإشوا،الاحتلالعكا-دإلىافحبحتىوتطاول،الشاعرينهذينانولطفلقدم.شمرهئصوخصاشضيتهبهاق!ماليالسذاجةتلكبرغم

نععبروا،آخريناءشهرهـناكأنغلى.الأهليوالحم،اقيةالمرفيباباطةورشر،اع!ك!وأوزللناسلسواديكتببأنالسعرفييجدد

فيمطالي"3تركواولكنهم،مباشرغيرتعبيراالانبعاثهذاظاهرة:قالحيثقبلمنأحدبققهلمفتحاًواءتجرها(الشعر

الثخومنهم.اليومنلمسم!التيشضصيتهعناصرمنوكانوا،افيالعرالأدبمعلناالسعرفيطةإلبىامبدأيكنلم

فالثريبهاحتذىالذينسيجه،يتفوقشاعروهو،افيييرضاعدأناأغلنتهأناأءصربعدمنأنا

فيالبراعةمناوووافر،الاحساسشديدشاعر..حتريوالبالرضيألفمنبأكزسبقهالمتاهيةابواممهشاغراهناكأنينسلم.لعه

الكهير،ولكننيالوجداالثهاعرغناصرجميعفيهتوافرت،الالفاظنهماءا!ئدتهمأفتاتعلىوتعإش،عام

ف،.والاعئذاءدالتقل!ركامتحتعندهضاعتوالابضكارالاصالةروءةمتضلفاكانللتجديدويمه.ولكن،الشعرفيدد2أنلبهاوياحاول

يرةولكا-،والدما!ءموجدمنيرصرخشاعرًالوجدانيصءرمفيثدإذ،التعليميالنظمثركهالىيديهعلىاكعرارتدبحيث،شائناًئخلفاً

.نمااياسر.والحرامشاعرنهوجداارةقرفي؟ورشاعر(2عبود-)كلار.ننظرياتمن((كاالعصورو"كاالمق:طففيعليهيطلعكانمائدهقصافي

هـصباحي!)يا!يابه:هايتقدلمقداتقدتءصاورجا):بهيمهذييحسبهوه!ينعلمو-افكان؛والفلكوالطبيعةالحياةعلومفيعليةوآرأه

:ليقوحيثأو:يرقولفيها،التيد"مثلاالقريلكاسل.ضصيدتهأشعرليقو

!عطإشلااًوار3تتاررإةماءوارديياشصزربر!.4".-......+3..؟....:.في-.ةفيسبيلاالىالريلقىراقبليلااًطوددهرعاش!يا)غابالقر

3.هـخ!نج..)00:قليلاقليلافارتقىبثراعاممليورقبلالقردولد.

يضطرمحتىقيبلا،السعرهواةمنفالش.لصي!.!..--قراءالعرورزفهممافهمه"ا-طحيساذجنظمعنشدإ

صإبرةفيجزضع!ا)ذياشاعرافغوبةر"ـوجداذه.!ئيمه!حبم.3محتي..ب!د،الحيويالتطوركافطدارونيةشنظرمنضاطاً

ىفتفوقههناومن!للقإرئ!أوجمنيالسامعلطلباتللثعر.-3!في2إ*خ-!ل!/!مظكرواحماعيل!هـومىوسلامةلفيشبلي!ثرح!ا.أده

.ولررىذاكسوفيماوإخفاقه،الروحردفاتعناقيعبير!فىإ."نر...!قي+ء:.د؟!،ت!وفي،3كتبعضىفيالهددلككتابمنوعيرهم-

-!...لا:.!."..به!!-...تيةولبيرا((رو5لداوثر!ودصوا*و"لمقتطفكال

انهوالاتائسالانالحزهذاياثيخشعرلجليلاالذى-؟اأشاع..."!.*-ثه!كؤ/-داكنرتكنلم،ونياته3واللمط5قصائدمعطموكذلك

-----4!ساحةإلىلخفذعندهيتمثلمهالملحقائقمنظومسردمن

و"+أكثرالعرمنعناصرا1فيليىنظممحضهي:سعور

العربيالشعرفي.دراسات-ضيفتجوفي(1)،!ىكاهسيودقصائدكاأومالكابنألفية*فيعما

901صصرالمعا،للشعرفياليهايدعوكانللتيالبساطةتلكوبرغم

148ص.ومجترونمحددون(2)الفلجيرضاعدالثيخ،حقائقمنبها!لجقوما،الحياةعنبعيداًبقي
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حقيفةفيوللنظر،التفلنسفإلى....الوجدانيشعرهفيلا-يما

ربقةمنالتكرممع،والروجالنفسددعد؟!؟33ع3لا----؟!:-"؟ثي!!ول+....-.--لا.ع..---صكا-3-3--3-!ي"+--!لالأ؟!!+!:3.-لا"3".سس".لا".كا-نرس7كا----!---ظلاء"ممنجاباًالليلاقديريا

صو!ةالأةغادةعلى،الطين..!!.؟؟.ءبز-.د-؟-ت..........لا.س.ع.*إول؟+إ!..ةبز+!منجابغيرهداليليظلا-

مطلمعها:و.ينهدالىا00:*!د..سس+بز؟.كأ-هـ.

ء+-أولف...."مغ+؟.-....!.لى.دحيثد:صاالسينيرأاءمرولا

للتفقبهداح!انيدمضمت.9:إحم!يم؟!......"!!قاك!بي!:..!!...؟"9....:يقول

للقانطداوكمالعناهدافين...شإ:+،لمول!ء..

؟س.؟لأ7بز.افذ-::...+إ!+يرورجمغ..ة،هدها!شتحمىلا،لحبانصفا!ا

لنف!ىحذد-آقالفا:اعيذوكباطب3-.لأ:.2.-!!!!أ!+!غ!*!.في.،..!اجابياقفيأنمشكمن

لا-.لا.!.فى؟!.!ي!-فيلآبز!؟ئز!ي!!"..:قالعندماشكاحكلواش

بحقير-طا.ومند،.،!إ؟حم!ء؟ة.!ط+ولإ-.؟...

.،..09!!3!م،."..؟.*؟...شيءجم!اعتراكالثكادا

ليرعالمءلى!درتدء.إ.-..

غدقم!اءبالقدسزتلجه!؟،/.،.إكأ؟كاوساكنيهالو-ودفيورابك

صوراًد.قصائبعهصفىوبحدول،...-.(كأ+.في:...ادىفوك!تبر!أبهوىثقي

إنقطموامنعندنالفهالم،بارعةفيهالثك!.يليقلامكانا

أصحابهكافيخمنوالتدريرللعبادةالشرفيطالسخالتيللشبييتفوقعقدةهناها

فينقرالاممنوغير.السماويالثاريخ،مبكشفهالناا!اقهفيضغطها

ذلكومثال!الجرارنينرلهالكانباصبعكنقرتهالوللفاط-وىشعرهممنيخصأنبعدسيكشفها..إ.الناسمنعليةولاسوقةيعرفلاالذي

((:اطبصسفة*قمبدتهفيالمماءورقيعالل:لوصفه!يلطوعمربعد،ليدوالتقاالتزمتبآصارالمثقلالثاغرهذاالارض

جذواتمنلاضميرترتمينارايقدجثيرالاعرجصبجديدةنماذجتقديمفيشارك،الحقبةهذهشعراءمنآخرشاعروهناك

باللمعاتالنجوموثهفرواقاتمدا)ظلام-بكفمحضتمتبرقصائدهومعظم.الثرفيعليلك.خهو،القوميالثرمن

العظمى((:الحربنيرانل!قصصدتهفيوقولهعلىاقوادر،صومأالثرقوتخلف،الاستعمارعلىصارغاحتجاج

شرارابالاصطدامامضحالتء!الأركرةذيالافلإككراتيا.التخصيصوجه

حذارااستطعتانواحذريها1من،باسكسماءيافخذينطقلاواجماافيغروأرىبحاجتماالثعوبوأفصحتنطقت

لمدمانويوناءشعر،راسهاغلىفيالثرنضعالتيالمدرسةهذهوفياالداربرنوطقوعليهاضرحوئبغراالترقسفرهذاوكأن-

(صر3ممإويوالس،اءالغعاوكاشف،فيالثر)ثةالثلالاههؤبلغهمايبلغوا!لىأثتهاسالتالتي،الوهاجةالشعلة*ذاتدجلةميامويخاطب

منذلثهرللقوعننقطعاوقد،ا)يومايرانيلشياهرالجوالعزيزعثد:فيقولاف"كاالأجر

هنشاغروهو،اليعقوبيعليكدوالثيخ،سنةينوعضضمناكثرالإجحافمنقلوبممطهرثطقفان،ونمجحفأهلكياماء

المعنىفيال!ماىةثعرهفيتجدلا،ف-بألفاظشاعر،المناسباتشبراهاالغافيالوفاءعلىالإلهصلىعهدهمآخرزهيالمروءةأم!

اللفط.فيبراعةأوالجفمذرسةشعراءمن،الاولىالوهلةمنيبدوكما،الثاعروهذا

الاولىتهنثأنشأفقد،النجفيالصافيأحمدالسيدماا!،يباًتقرعرينطالمعاكهاشعركبرأو5بل،الأشرف

نعخرجنهابيد؛اكهالشعرتتلمذو،المدرسة1هذهفي8.في:.كأ9المرسومفلكمامنانطدقالذيالسبييمنهالستلانبعد

الموروثميا!ءروعمودمااللفظيةبةالمدرسهذهزقإليدإد.!ا،!!ي-ب!؟.الشمرآفاقملمنواحدافقغيرفيوضرب

فأمعن،والبحتريالديلميومه-ارالرضييفالثرمنذ".ا.*.+-فيالعرافيبالأدبئجالوشلموصولةالمدرسةفهدم

((ثابتةكاركرةمنصهجعلحيث،الضعلالتمثاؤمفي...:؟ض!فىأؤ؟نم؟أدبناوسمالذيالشيعىالأدبلاسيما،الباسيعمره

ذلك.بعدأصدرهاالىيةالشسردواوينهكلفيلازمته..،!.-:؟!بعضفي-المدرسةهذ.وشعر.الابيدبميسمهافيالعر

ا!فدةاوترجمته،ىالأمواج*الأولديوازهأثرولعل+!،،.قي+.:!!،الهجريالرابعالقررمنهاربةقطعة-خصائصه

افي،العرالشعرفيتفاعلاجهلىءإكثرأصهالخبمامباعياتلر.د/ة+ء+.!:ومن!دعبلو)فحات،ضيالريفالشرنفحاتفيهتجد

ولعلنا.الأخرىالشعريةوجموعاتهزصائدهءعظممن.-هـإ.:ت..؟ظد--..مع،الثرفيعاصرواالذينالمدرسةهذهشعراءابرز

النجفيالمافيشعربأن!اإذا،الصوابعنزتمدلا..؟؟ذ*تج!ه-).الذيالسماويكدالثيئ:التاريخفيقليلتسامح

ركاا!قمستعرد!شعر،.الثامإلىتههجربعد001س-ل!فيلم،لالب؟تآورل!ء،الرسولمدجغلىشعرهمعظماقتصر

افي،العرأدبنافياثرالهنالسزنكادلاإذ،غراقيآمنه-+ل!3!جبم.نم.للعبادةوانقطعايامهاخرياتفيالثعرصرثم

مدرسةغلىالخارجينمنيعتبرازهإلىبالاضافةهذا..!ب-؟"4.وقدالغطاءلكاشفآالحسينءدلشيخ.01والتدرير

.النجفيةيالغراس.(..كاتدمرغنًقصيدتهمنماةعدأغراضفينظم

الثرفي،عليالشيخيتزصاالتيالمدريهةهيهذمه00-ا*.،فيالادكارينفعلووادكاراغتباروراءهنلوعبر

للتيوالفكريةللثقازبةاعناصرابميمشعرهفينجدحيث+(!فى.-+لأغبارالعيولىعلىولكنالدهرغابرلنايهلوآيأى

اعماده-ايفاشمرهفي-نجدكما،م،!تأت!الىجفيالصافياحمديتفححفياجضوحالثاعر"،اليعذاباطالجما*وضيدته
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وهي،ىالوطنأيهالبيكالسائرةًف.يىتهذلكوشال.السوادألسنغلىالتجاربوافنقاد-معانيهابأضيئ-بالجاةوالصاله،اللفظيةللصناعة

!أرخقرلاالمنابرمنلفسمعكتبت.غيرلاالألفاظمنوجلجلةضجيجمن،قجففل،الأحداثوتنوعالحياةاصظخابعنتتثأالتيالنفسية

كاخط-اللأمامبيفكتسعقضحاكاعليوطفي؟ضاقإنأوبؤيتها"الكوفةتيلة،ًوللف!رالأدبمدارسمنمدرسةهيحيث

كا!ا،ثرثويتإن،فلتنبذنيخنتهاأنازاندمياكشبمثتحولهاوجفت7،الهلمروتبماانقطعتقد،-نفسهالثرفييقول-كا

بينشضهـهسيرورةعلىواضحامثالاتعتبر،ىخرأقصيدةوللجميرمحاضلةبقيتول!ةها.)ةديملفيترفدهاكانتالتيالغزيرةيةلفكرللروافدا

،،.ا)صبليليال!تهقمىلىفييالحصرفي!اعارضر،ا)قيقصيدتههي،،الناصرعاشتمدرسةفهي.والافناءالسحقأخطارعليهااصطلحتالتيداثيتهاكل

يةال،مجم!ة،ا):ةا)ة-اربمنهشعرخلوعلىاخربرهانهذها).صيروؤص!يدةخذناأزلمو.الأدتميدانفيالذاتطالاكتفاه؟بدأمؤمنة،ودنفسهالنفثا

فء؟إ:تخرجالتيللمرر-ةاحتذاءإلاهوإن،ىوعواصفاطفكاعوديوانهمن((كاالمشرقياتالثرفيرباعيمات

ا?دهبحيزلتءاصرنجد.فوالحوطنيأدرة-افي19ألوفةالمةداولةللقوالبالشاعرانصياع،جهفىبايسر،لاأفينا

-"عقدهوالله"جآلدو)ظالعدلم!جصوغ،سنلحظ.ولحنناالسعرفيجديدةلأغراضالماسمع،أجيالمنذالعربي

ردهمؤباإتاك)يفزقناسياسلابطل)يهشمدرسةخصائعى!يممنهي،هذهالشاعرأغراضأن،أيسربجهد

نعيخر!لمولكنه،ىأخراضاغرفيشعراالبصيركتبوقد،3!اوعرامالحياةسورةعندةبعهادئةاضاغر:للنجفية"الغري*

.:،الشمىىنيوررلقصيدتهوارجع،الحطاربةشعتهبةنتحمللاولكنها،.!اًوخهاعلىوعتج،بعيدمنالحياةقيقديىظاهر3

ا)-ماء!فيحكههاالأرضيصلالفضاءفيدولةكىدلكدأضو-ائهالعصرغزاهاشخصبةأو،نموذجاًيجعلمهاما،وللبا"ةالمصرسمات

:ىا)"عكانغيرةلرقص!يدزهاوأو!السجينابيءعد.كاكاالشرقياتفيتنظرأنولك.وظلاد

الثبارغلىلنالواك!انثرالأوطانمحررنتاعميافجرودال"بابلتحيةر،و،"ونوازع!وركاأوىالطليقالبلبلكامع

نمت8صالذيضىالغرخدمت،ورةمكرلفاظا.صعركلنأىلترفياكر!ئمعرفيالعصرانثدركحتىكاهالطماغيمعاقبة*و*ال!ذب

!مازتثمأجلة.اءالاطوالىينفذلم،طارىءأثرابهوأفر

،ثارهاًوأهم،الراضياطيدغبعدةازا)ءرإثورةاشعهـاءومن

".الكجرىاقالعر*ثورةحثن8391عامأصدرهالتيايةالشعرحيةالمسر،اقيةالمرإثورةابهاوأغني،الحدفيافيالعرالشعرفينيةالثافيةالراما

1299-0291عاماليلاداجتاحتالتيبةالوطالةورةتلكش،اعالجوقدوكانت،جديدافقإلىالقوميبالوعيجازتروحيةطفرةكآنتفقد

بمدالىرصبةفيالفنينبالجاأنبيد.لىرحب"مادةثهاأحدامنواتخذ.الحديثللسعرينشاجهافياقيةالعربةبالشخصالايمانمصادرمصدراً.من

الحماسةعايهتغلبإذ،الضعفشديد،ضعيفوالحوار.معدوماًيركونخم!ائعىابرزهما،الصاخبةوالفوةى.،،إتنفيذاعة!ركاأنتجدولعللا

فيوليس.الاشخاصئعوطبا،اباةوقعإلىالالتفاتدون،الخطابية"ـئصخصامعظم،ؤقتا5ً،افيالعرللشعرسلبتللتي،للفترةهذ.شعر

نيةنة-ااءاًجوفيتتحركحية؟اتكشخص،لأبطالهاتصويرالمسرحيةهذه،الماديكاللاحفإزعقيدة)ر-بداقي!افي-الثورةكانتفقد.خرىالا

اهـا.الةصةمن!ع!فخيط12بطير،وطفةقثىإئدمحضهيبل،مع:كةالقيممنكثيراامدرالذي،المضطرب،الثظاهريللشعرهذاخرت

المأز!رةبةالتاريخالحوادثعلىاساسهفياغتمدفوا.،الصرحيا)بناءحركةهىصبمن،ا3ولكل..اررلمةالواقعمطالبحسابغلىالفنية

الاولىالمحاولةهياذ،فذةيةفيل!رقيمةحبةالسرلهذهانعلى.الورةعنالايمانمصتوىبلغتبحكيثتطورت،ابناكملمكائرأ!اقفياستقرتروحية

دبي.الأتاريخناسجلفيغنمباشراتبيراًعبرالذيالحديثافيللرسعرنات"ـجرافبجسالذي

منمعق!!وفي،العراقييماا)ثورةشواظفيزشأ،آخرشاعروهاك.الافاني-المربيإطارهاكن،ا!اردهالعراقشضية

نأالشاعرلهذ.1وقيض،الأشرفا)ةجفمدينةفي:الكبرىمعاقلهايماهمونرأيناهم"وطيةالمشرفترةشعراءًمنكثيراًأنمنوبالرغم

لهق:!تكما،افيالعرالمجتمعلهاصضعالتيالؤثراتجميععندهتكقدطالالماعهو،المقلمهذافييهمناالذيأبئإلا،للعراقيةالبورةشعرفي

هذا.ةودالمفاعتبارهللهثعرردالذيالساغرفكان،نادرةشهريةمو،يةخصإئصهاويمثلوا،الحركةهذ.ظلالفينثأواالذيناءالشمرإلى

مصالمجميعشعرهفياتضحتالذي،!نيالجواهرصدفيكد8ـوالشاعر.وأهدافها

فكان!شءرهصقالتلىانع!تالتي،الروحية-ماعيةتالاالأزمةكانالذي،البصيرم!ديكداثيخ،اًبرزهممنرلي،هؤلاءومن

.أجمالمنذافئقدنامالذيالثاغر،بغدادوقدم،الحلأرأسهمقط!ر.الدا.يةالثورةأصواتمن

وصبة-7الرالأزمة5ذ.غناصيلصادقتعبير،الجواهريشعر،ومساجدهـابغدادشوارعفيالثورةأغراضفيالشعرينظم.شرع

،مثهعرهفيفالموصص؟قى.باسر.غرنابل،مجتءعنادفجتالتيالانسانيةجعفرالكبيرالرعيبممعهنجامجزيرةإلىورفيغليهالقبضالقيحتى

العجيبةلموسيقىاوهذه.لاحتضاراجةحشركأضها،مختنقةتةمكبوموع!يقى.التمنأبي

والظاهرالباطنوعيهخلقهاعلىتضافرقد،الج.اهريشعرفيالا!مصرةئصخصافيهنجد،لاالجماهيراهلاستهونظم،خطإدشعرا)بصيروشعر

منلثاعريتسنلمماوهو،الص!رفي"تمالرد!لمعنىا!توادراصحيثمن-تردهأننستيماذ.واضحاذاتياتميزاأو،بتةثلمفردية

الىاصرين.ائناث*رثاعراهذااعجبفقد.الجفيةالغريمدرسةإلى-والاسلوبالصياغة

انطبا!اتهوتلقى،النفمدينةفيالاولىنشاتهالجواهرينشامفذثها!لفيوالنظر،دراستهاعلى.عكف،المدرسةهذ.بشعر

نعوج).ـالخريتيسرلمالتىالبيئةتل!في،والحياةالادبعنالاولىهانلمالتيالخطاليبةالنرعةهذهالبصيراسنغلوقد.اليومحتىالمظلمةللفترة

وات؟راته!!اهيمه!خاضعابهكطفقد.يلطوكفاجبعدإلاحكمهاوسيرته،لشهرهجتروللتيوهي،اسصلتغلالأحسن،النفاهثمعرعند
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بعةءرالصورلد؟انسجمتول!""ـش!-اعر،ذلكا!اهلما،مةزعةريةغرنالص!))فينيةالل-االعلوميةإقىحدثوهوالنظموزاول،يةالفكر

اخمسرركسؤص!إئدهمنكثيرفيتد.ماوذ)ك.*وروالشالاسسإسالكتماًث.علىاطاعهـ:اك..الإطلاقعلىالعالمجإ?اتأؤدم،،،يفالسب

:لح(جعترعإيسمسفعكف،ا)نظيرمنقطحلياإعجايلب"كربا2عجبفأ،بيالعريلسعرا

مفاياالضحاحجرنر%تع!لا7امزتأزعلماسمكالواقوالبمنعز)إشاهـدايحقفهنأايمم"طاعوم!ليهاسملمويلىرس

ا:لرةوإذيلبح!رلشم"ارامنكبيرسنثفةطاوحفظ.ؤبلمنبيالءرالأدبيع،دهالمفنية

نجملااخءفتوارنموالدءاءب:جيمفقاأىراًسللإررالسهفأسمو"ذ-ميروبلعمسانمرالذيايالثعرلفيجلاهذفيملا)تأود)هعا

الوهـلةمنوهـدوئهبههـةهقىسشهءوربعث،1،جإ*لةرةصوهـذه...يلةا)طوالدراس!ةهذممنكثكيرايهراابودفااةقدطحوبال."الذهبة

كثكسس.هـرياا؟وشكلعرفيوذلك.الأولىاطي-اسمواًاجلممسافيجمماتشانلحظانفتطحلمنناالييد،بحتريلللمسنبةا

"كرتعالتيلمرةايةا--راحهـذمهي،ىخراأساسصبةمكزةاهـريولل-وا!لعبل.الكبيرينينالشاعرينهنمبينالةةيةءاتالمقواوؤبةالوجدا

رئم-!اشعر3معظفيهاقدرسمن،عرالث!اهـذئصخصامندسمفرخصيصةنيركومابؤرأ،هشعرفيرلصواكباوترلمعزرالفنيلثهببءإ،يهـراالجو

الةني،!وال!رك"ب،اعثالبحيثمناله-اءعنتح!لمفوهي.ءرينلمعاا.لىيلموا؟امابيإلى

،،د-ىقأطرأو"المقصورةد:دهؤىإئفياض!اذالمثتحد9.،!".دعاتيةلةء!00ةاةءلةع!االخلةف"اع
.وحمسمعرس.رمعوم-عرسهري.ور-

ر،وإ)ةفساتنكبالضغاتسذويمنياهـرالجولقيفةد؛"تشاءونثمإر،وءدىالهحاالبحتريجوعنبهىليةأممإ،لمةلظبةاهـجةلمبواطفاا)عوكا

!،،ءاشسم.بدلاوخيرهمااتنبىوافىامابيملىبهوليقكرب،ا)-،ع

كثيرسمئصخصإاهـريا؟وشعروفي...--ء.النارلهنةضئعطبافيقيدالذيناءالش*رمن

واعمادهاإ--اسهعنا)تسيرفيلصهـقل:أ!،1.*يه!!ص؟ش08!.-!اشك!--.أ:"ةبر؟-!فيباتأئر-يهـرالجواتأشزقيد،إدلىو

+7أ.!...ك!-دأ+-2..د!+.+لم:،2!ءق

خبالصا!إ-5واالصورةبينجةاولمراعلىء:*.7:!ء9:!س..س...!-؟-!!حئلةاله!اوبا)صورلم"ةجممااوغامبأيا-ياهرجو

نا،أ-إ!افيؤثلاوجةمزوهي،المضطرب!بئ:د--.."+!،!6!.*4:2:::!4مم-!هفيعليالاماملييارجلاهـاالتيالمرءبة

الاءثلة-أروعومن.الأحءانغإلبفيونجح-"بنش.بم؟..!.!ا،!-ائدصوالقالقصصخيالهرفدتكما.الدا!أ

ديواأر،!،حلأرررغنؤ!هيدتهدإكلحا...د!-!:د-.-ت-3-بر.7.التي-زريةالةرس!يمالا-ةليثالحدبةليلاوروا

،"ؤشاالعر.-ش:زى.-؟؟لا.د؟؟-.؟+م-جمدقيبأؤلإمم-كرجمةاءخهابقرهـوش!عا3ًعلياط!ع

معدودواديكفيا)"مرمنيوم.!!.ش؟!!77خ!فى+تكوسسفيسامسخرارافدوهـ:اك.يالمص

ال-ودياءلىار"ـ-"--ير

زبورتآسمبللغةاءسس)تهـءواءكساى...!نر!-فيلأ-!1!ك!حم!!!نمنرالادابعلىاطلاغهوهو،اهريا؟وشسسصبة

اًلاناش!يداتالشءياتر3بالذاف-تر؟2ش!9!؟*ء؟بر!!!*!جمج!:في؟أع-بالذيامالخ-!رالاسيما،ا)فارسية

ساحرةبابالل-اليرغمواج!زتشالم.!-ط؟ء.!خ!ح!جمؤ!!م؟!.."!ة.--.!..ف9أزثم12بعضوزضرال*رليبةالىإتهربايز!رجم

دوم-دهـوو"ـءإي.لثابلمرس..+-!-ة+.،؟.ح!ش؟.نر+؟؟6!قي:.!غفي؟!7.-ني*يخ.رظح!ويراالشيريسعدرشعااو،فيا)با

زرىيلمعراالعلاءبيا))عنمخةلثالفصهـدتهوأظ-.!!"ى.-إ،-خسغ،+بر"بر++.يرثيرفي،يدسمعداًضأعرفىياهـرلجواكتب

ال!رباخد!اام-حوةباءلمعرؤم!أ!/.ا60؟بم.لآ+!ه!؟حخ!!لي-ص!لامكلوفي،صةوالط"الرثاءوالسيا-ة

وهمابماالدنياقطومناستوحو؟أ----؟/..-.لى.فىء..!..!.الس-روقدسمفيهيرذ!--"ـإحساساف،!بسسازه

+-ر*-!يمأفي!2؟

التيامةالعرهذه،ليضمائص"ـااخصسسومنبز--حك!؟*!!.؟أ!3..-ب..+-1)نارر)نهاكأؤةمكنوارتسحرهشعرفيقىس

فيرتفع.هـ"اذيهليأؤسع!ارالمجررفء،1إسمخدمشءرفىوالصور؛"الأرضأط.إقفيالؤي.ة

هبالمذابعضمساوجترالتيط-يةالس5هذعنرهيهـراسنوادي3مسداقتنسساص!ليق-نصهالمإذ،ءف"هلةغيريهراابو

رأننكرولا.الوصوحباسمبةرلفكلكأاقفىتجدهـ!بل،لانيالواؤعل،شاهـدمن

فيفه--ل؟،الواض-ةالسط-ية-"ـلهذهزتابعضفىخضعقدياًهرابومنلقليلةللقلةلش*رفيلاإقيلىهلاماوذلكوالشعورطفةالعامحمكين

،ندىكرعلىودىا؟ياعيمةوتنوٍ،،مياكراخيدعبددعنتهقصيدتهوقصمد.ىثةرأبيوسسر:كةبياالءث%من،ينصرلمعلابالعرئ:ااشعر

أزقر..)ةفيئ"ـلر:افىدا)ةعقياهذهـو،مشعرعلىلبةالغاالصفةانبيد:ؤقولم!علىعارلمث!،،،إفلخرائممادجلةر)

جعفر!أصيررولح،زسزودو،،افيغالافا!رين.بمالررعنزصائدهويرعدهدهبيزسوفأريوءدهاحفريفالخربكر

التيهةلفخلمكلءقىالموتإكىفتر،،،الغلىءإلمررتتملمالتيليلة1)طو4وقصميدربنسد.م-ائعطلإف؟سس-ا؟ةالأرماثمنوبدت

.ليبة"ز-ياإررالل!برغم،سملمنافيالمس)ث"رل3ـدهـاليعاجواءأفيبكطلقتن5:يرقولانالى

.لاطوديروعمنذبيا)هر)ث*رابم!سسعرلتيلفيجدهحلاصب!اولا،عطفاس!عهيوءلاممساافلالغب

الاغراضءعظمش*رهفيتخاولخراشاعر،اهـريا؟وعاصروقديةرد.لاسخراوالطير"ـيرافقلاممىاا)ةجم

التيارعرالشااهذويمثل.العلومح!ر)حصاءدهـو،ياهـرالجولمكااالتيصد.ليوب3ا)شج"دو.باببهالمسه"ابمحتشدنوكاً

،،اطفالعود!ازهديروفيدتج،إذ.الحدليثا،فيلعرلا)ش"رفيالصط-دطالجوهـ-ذامنجسسءهياذ،"3!يواقعفىفذسم،واقعيةهـ"الصورسما

الالت"إتدون،اًلمجةالرءإدىبوالمكارالأفعنال-اذجادييالاتب!رالتع*سنادهيبل،يفالخروحثةعن؟ع!رلخلق"ـللسماعرلذياالموحثن

نياالاز-ىادةو-علىتوأنين""لميلتيلالةنيةوالقوالبالاشكالالىتهاويليخإقانسماالشاعرراداولو.!زهوحسسيفاطربكآبةإلاح-إس
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الثة--اليدمنصثيراًفرفضت.و!رهالثاعربينالتجاربحمىلةكانتفيمابادق،الدعايةشعراءمنشاعرأاليلومبحريمتبروبذلك.ال!ثريف

هاًمكرافىالعبىالشعربقيتلدالتي،منالزفييقةوالعر،الثءرفيلمقدسةا.ءعقمنالكلمةهذ.

!المسموماوارهاللة-اتمعرضآ،عليهاأندونانسحبواثم،الحقبةهذهفيبرزواآخروناءشصعروهناك

صدر.طيسدريابلند،الأخيرةيةالشعركةالخرهذهادروومننذكر،بدوالتحدالبىقةمعبثىءاستقص-اؤهيمكنأثراوراعهمريركوا

صائد،الةمنجموعةوهو،7491كاكلامالطينخفقةد!الاولديوانهبعفىمع،القديمةالمدرسةمنوكلأهما،شإؤولرنووأالخطيبغليمة،3

الشاعر،الجدر؟نيبلندوإن.بيةوادرالعراقيةالصححف-حاففطنشرهاذو،الشعرهواةمنوهو،جميا!وحاظ.التجديدفيالفاشلةالمحاولات

الثبابمننفروهم،"الضائعكاالوفتلجماعةانفمقد،يومذالثالمتشرد،ولكنهالاجنهيةالادابعفىالمحدوداطلاعهملمنأزاد،شعرمفيمتميزطابع

منا،ومثلمفاهيمهااستمدت،الحاشالقلقولا،والنر،لموبالاسفيتجديداًيحاوللم

وكات.وال!ونالادبفيالحديثةالظرياتساء..اا16ا""أااا"11111114.61111111)41111111"أاا11111111111115!1111114-.الأغراضفي

ورلمممأوا!م!صفسابرنتاجمقراجمهمقالعغلىولفدلاهذاألتيت،هر،صصتمعافي-بأضيق-المماصافيللعرالشعرأما. نعهوالفناالمثةفين.م.--ص-.

الحدشةاتالفاًر،اطيدرىبلندلمسوقد"سوتبلورت،الثانيةالكونيةالحربفينشأفقد

التي-المتشالكةالثقافاتفوطمنمقوماته

شعرمناللبنانيةالصحفتف!ثرهكآنتماشديدسلعنتس.والعمرالبيئةبواعثومن،الشرقعلىوفدت

((وًالثقافة،البنانية"كاالأديبوبخاصةلين!ولا!لاافيالرالشربأن،القولنستطجعولعلنا

،الشعرفيالغموضسحره..أحياناالمصرده

ضلكرد،زملائهمنالكئرنكماسحرتبالموتالمغلولهالهوىهذاتكلالمباصرالفعلردثمارمنكلرهو،اليو\

-سماواذا.افيالعرالثعرفيللقديمةالمدرسة

سعبد!العةفأغرم،الغابرةالنقليديةللمناهغتصوتيووجمهاذعدوبيعلىارتجاعحركةكاأوفعلىردبانهاًسلمنا

اعاغيل..عودحصمنشبكةابيالياس0عقلسحمتيفيالالوانتيبساذتعلينايتابىيعدلم،القدبمالثعريالتراث

للطين"كاخفقةديوانضائدمعظمانونجداقيءالميمنر-هـميلنبأنزنفتقدكدناالتيا(وحدةالظاهرةهذ.تفسير

دقصسدةبنستضةقروأغةشبيهة،*ورتتالئ!ىاًبيتتت--تسمعيلنتفي-فهي.الشعراءبيههالذانيللميزفيها

*---تفي!حعنماذجذاتواحدةمدرسة-حقيقتها

((.الفردوسافاعي*دروانفيىكاث!ون-تاضلعيفييرحفصدىغيرتفالنموذج.متكررةمتشابهةلمؤثراتوجودها

فيالحيدنتكيةانالمالوفةاءلافمدالش!عرلتجسوصفييصرخصدىغيرتطابقاًيتطابق-الأحيانمعظمفي-للواحد

...الاولديوانهفىأفلحفا،العربيالثمعر-تمغزليعنالامالويقطعتللقالبصيثمن،الاخرالنصرذجمعغريبا

خفقةغريكنفلم.)عصارايكونانأرادهسلعبتىيا...انتيات"الألةاظوحتىوالموسيقىوالمحتوى

--،التجانساوالتشابههذاغلىننصإذونحن

((،الميتةالدورةأغاني*الثانيديوا!4فيريجأماستتربتيكافيالاثامرعكأياس!كرلا،الحديثادرافيالثرنماذجبين

الرومانتيكية!لعقابمنالحيدريمفدصهدتلعنتت،التعبيرطرقفي،اد-ا،فريخهلدتباينوجود

ازصلأن،بعدالحديثافيالعرشعرتالحقتالتيتليكانولاكنتلا7ولكننا،والكزاتابعالصفيوالاختلاف

ار!تابراءه!كأ،الوبرديارباقي-لالموتالمغلولالهوىهذلنكادنمتبرهذهالحركة-الثاملةللنظرةعند-

وأد!4شعرهأصدقومن.خ!اصمتميزءلابع.،ندسواحدةالىمدرسةتنمى،الجدبدةللشعرية

".الإلكافىضهيدظالاءاههذاءلىس-تفياتحضانخفقولازالتواحدمعبنمن

لياليياالموتىتدفنإداللجا!فيإب7؟نرنر.:::ة:--:!إب.بعدالمتعاقبةالأحداثتلوئهلمأفق

بدأعلىإءخبىاالانفىوتخكيت--..-ت،الشعرالخديثةيةالفكبرالقنواترفدتفقد

.آسيهاحاكتبديانيدرلم--!؟ه!ثي+كاف!!؟!."؟!سومقوماتهتهشضصبفيتؤثروبدأتافيالعر

زيهاماكلمنءس-5:لا...بعامرءصد:الحرباعقابفيودلك،الفنية

أصالىا،ل1سكورفيوالنيس!+2.أ..+.في!م-+!..ء.-41.1 كا--.ضفيء-2!-5-دهلاحالصالمحدلدوجهعلى9

:"لعقما"ىالأخرتهووريد-.-؟،توالعبثالافظياكخر!،حيةلرواالرجة

الطريقنفس-.نجبم9م.تافيالعرأدبنادمغتحيةتجاربالى،عندناالفي

كيقج،د،ليثدهالبيوتانفس/%!قي"*تكةالحرهذ.استطاعتوقد.يحوللابميسم

.،لسكوتبةانفستول!آتر؟لأ-يديأغلى-والذاتيةالموضوعيةبينتوابخأد

وتستفيق،يموتغداًتقولكناس-----...!؟-----.؟-!-لاقامنتوععوألى،الثبابشعراءمننفر

داركلمن-بموضوعاتاكعرفيفحدت.وصباغهالشر

...صغاراطفالأصواتتحيدرىبل!درندادت،الموروثتراثنافينعهدهانكنلموأغراض

اا،إ1116)11111116)11111اااا.ااأ"60*ا"ةاااثراه41111111111611141101111111611661111.1.10



!للسيابموطن،كاالضائعة-كاجيكوركقريةكآنتولوقيصلو%ر،ذاتهعناصريكتشفأنللشاعرلهذاقيضفلو...

كاثقصيدةبلةذاأزهاردقصائدبعضفيفواضحطهعودعلىائرأما..الحدفياررفيئناشعرااكبرمنلاصح4الكبرىلانسانيةلجتيرأى

((:أمنياتل!يعتنولاضيقةمفرداتة"اا!دا)فعل"فيلا"الأمكانلرفيشاعرهو

طروبباكاهحسيدغدغتأمنيات.ا(وهوبللشاعرهذاثقافة!قالىذللاويرجع،ألوانولالىآ

للطيوبننصلالاماد،فاتركانتثاهواشاعر،الجديدةيةالشحرالحركةهذه.يدانفيبرز7491عاموفي

الهبوب،!نغومالمغناجالدافىءالاريجأزهارارًبضويةشعرجموعةفأعدر،السيابشاكربدر!،خرا

رطيباءفي!كلالقمرالل.لةتهاًسكر2--اةبتمثلتإذ،جديداةشحاًفكانت،"ذابلة

البعضيأخذالاوصافأوالنعوتتجداذالئعرفيالرومانتيكي"ـالاصيلةعضاعرجميع

ادواءمنداءوهو،البعضرتابفيا3ءة7في!يرنخز!؟!إير*!-س**حويه!ر!د.+ور-لى.يومذاكسائدةكانتالتي،افيالعر

وبخكن!1!قي-بر-،!!--!خ!!أ+

وجهءلىالعربيبأدبنا-كالتالتي!سالروما،3يزيه!ءبنوو.ل"--.ى+-!ئهى!ثح!لإ،بلمعلىوالنقاد،القراهباجمابالمجموعةهذهحظيت

منه.التجررسبي!!فيالشولا،العموم!-لا.!لاأفي-،!كاة-مقكبيرةائفةطبهاوتأشت،واسعقنع!إ

عانا.الذينتيكيالروماالطورهذابعدد!!ح!بم!:شص-:7+!!/؟.الناسئ!اءالصعر

الشعرالغإلبةغلىالسمةهوكالىوالذي،الشاب-!7...ط!د."فييم-!.4+.د.-7!+.-!+/افيالرالشعرالى،السباباستثعر)ةد

،8491عمامالى1491عاممنذافيالعر!.:-..7ا؟ديدةنفيمبةالروماهذهمنجرغةإلىجةبحا

القوللبمنهـديدلبةاغنالبحثالىاتجه.!مس+.ةحد!.نر."-!!---التي((طيةالاف*النزعةنحاباًآخرعلىز3لتج

علىمت!ورثالتيالسوداويةهذ.غنفأقلع،الفنية!في+ش!7!إ:لالأ--نر.7فأسقطت،النفسفيدفقةاةااطيةالصإعراهملت

!ط.-كأ؟.عم!ن.9"بر!:../.--غ

يدرسوطفق،عامةبرصووةافيالحرالادب-ع...:!\....و!دالانسالىحياةفيضخمارصيداً!ابهامن

أمثالمنالانكليزمنالمحدثينا.الثعربضع!-!.-ص---..-ءلأ!!!لا،هذهجموغتهفي،3(جيرحدالىالصميابنجح

كادافيسهنريكاوليمكاوبروكربرت،ر!..--ط-+!.؟الرومانتيك!ةهـعالم،صدوره!بعد،ؤاتض!حت

وقدكاعبوأدءار،رو"لمهفيركاستيفن...."؟.بقصائدهاالملائكةندنهانازكساأنبعدافبةالعر

ط!فاً،جموحاًيةللرمرإلىالفترةهذهفيجنحدني..:.-.ةالثقافاتمساربوكانت.قةالمه،السوداوية

كا.اصاطير"جموعتهقصائدبعفىفيتجدءدإ"...........كأ!!فاطلع،العراقالىتنحدرشرتقد،المتنوعة

ارمانحثرجاتمنأساطيراللائكأذازكالانسانيالئعرمنجديدةانماطغلىالسياب

ليه،البااليدنسيجنفكيصةالروماالفترة!ئهعرلاصيما،الاوروبي

الهاويهمنظلامرواهاسد.+7ب...؟+.د".دلأ!+-.!-.+"..-؟:ة.:.--.فيهموجد،عثرالنا-عد!القرفيالاهـكايرية

...رميتابهاوغنى...2..؟....!.9!.-ءلى!؟+-+....؟.ا+:شوعهافيالفردليمابةالتجرعنصادقااتهبير

عندجديدااتحاماًالمجموعةعدهفيوتجد.+....!.+!"رؤياهفيالسبببالغوقد.إشاملاالانسافي

الصورلدهفيجرغرضهذكنلالمعانال!القةلشاعرهوهدلا...،..!سيل-.!زو--.روماز"تهكياي!ولىارحاولإذ،يةالشعر

..،!:!*-لأ!إخ--منقصائد.بعصفي،الرومانتيلاصاكثر

كاروإر،الاتج!اهاهذأرعلى.يللغاوول.9+.1"بهحض!إ:"يموتحبد!يدة-،ف!كما"بلةدارهازألر

المجموغة،هد.شعربهاحذيؤالتيالمآخدمن!؟.......-."!!-كث!!!أ!الىهرءصارعبين..ا)"وم

عرهداللسلمخطىفينامرتطوغلىيدلنهاإلا.!.++بخ؟!*تج!،!حلابالقمرنبأجايطةكيءوالبم

،!/نر+؟!غ3لاصبةوأنت..يموتحي

التيالطويلةقص!تهورو-كبر.سيمالررقا،وء..!حغ!ا."!!!يما!ارربرضجةممعكيدرلم

ذات((القبورحسار*5291عامها

صورءه.ىا-!طيرل!بفترةموصولةوشائجأاتثيهبئ.؟!د:((اللقاءد"ل!قصيد.او

دونمابعضاًبعضهايلحقنعوتو،داخلةمت.-.ب!؟!ي:ةأ:..+.تج.؟الحياءسثهـتباليما..حبيا

للعاطفة،اختناقيكأسبحيث،كبحاوضابط.--!حظيمفي"+-؟تصيئأراهالأرةاسيوما

إنهشعر..الصورمنلمدفقاالسيلذا5تحت!ابالسشهاكربدر07للشفاما..الحورعهونما

!.-التعهيرجازان!كافتونيمور!؟،يئبر.اوسئفيم!اماظالاء

درآستهالسيابقادت591.عام"اساطير،)ءوعةصدوروبعدطورايئةألجرالوثبةبهذهيحققأناصطاع،ذلكمتبالرخم،أزهبيد

منكبيرينانكليزيين.بشاعرينالاجابالى،الحديثالانكليزيللشعركبيربع-ءحمضقد،الأقلغلىاو،افيالعرالشعرأطوارمنتوما

.س*ت.و((ساويلاديثدرالثاغرة:هماالحديثعثرناشعراءاعظمصىدقالىيثير،اخرجانبا"ذابلةازهـار،رءوعةفيانعلى..ته

ثاراالسيابدراسةبعدو.ضوعوالوالفكرةاءشمرمنكاوكوهماإليوتهنابكرةنجدهاالتي"قليميةالااللم!اتهذهًهو،الساعرهذاإسإ-

وظيفةعنوطيدةلمابتةفكرةعندمتبلورت،الكبيرينالثاعرينهذيناستجابة،شعرهفي"قليميةالال!هذموكانت.شعرهطوايافيكوصة

كاالمومس3الاخيرةئدهقصافياثرهاتجد،وجوهرهبل،الفنىوةالشهالشعر،لب!!مهالفنانيتنكرأنالعسفومن...ا)مميابفيه!عاشالتيللبيئةيحةصر
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:".---::سء."."::-"..-..:ش""::---"في.:!..خ---"-":"-"فيبر--في

:*ىصغارحآاله5كنر!ص!!.!نتظاربزاعيرلمينعاقعدكارما %-..--:بىرلت.وم:
!!ئر

\:ء

بزالعمصق!الصمتلححصس،رهوالدكاأل!ىوعيرط!\

!!-:ءة-.--

.-

رالجدلعلىبرةاما،واحدةاةلاصقبرأدا؟اًجلالرزإبيكور-ً.ار3.فوضاءا)نصيبمص4حهيه

.-نرو:!\ :3%جاهـفصميات.يرو!لرجالعدةقكراًعادةلىزيكوأةارارلب

!\:.-..-.......----....----خ".-----..-----..-........-.-..---------ء-.........----+خ

اط:درىسقاعء:!

!؟ذمارقىواالخلومضى،ر،ا):13مضىو!بز

:نارقفوكمستسمكنتلم،عينيكفيتنظرو5-،ء"،15\

،قهـوةهـكالككانتهوصار4ـكأحلملاماقدداءرت
!:!.!\

ئج،بيوعررت

:!قرارلامافيز:هد-ئوترك:!
:ء

!!!مدارإةيارونعليزطل-جمنالهالوبدت
زر:ءوأنحئالألحاطى-رجعلىأطوى!!

..

::!!فارغاقل"كفرايت
بةضارولاف!!للاارجدوداالسظلالهمد،والايل:!

:رىمداطءصفاادرغدرا):هان!فأفاالشمس!ودرك"-"ـاكوكأفر1\
:ئر".-بة.*ف!

!صصصصص!!صصصص!ص!!ص!صصصصصص!صصصص!ص!ص!صصصص!صصصصصص!صصصصصصصصصصص!صصصصصصصصصصص!!صك!صص!صص!صصص!صصص!صصصصصصصص!ءصصصصم!!!صصص!!كيصص!صصصصءصص!!صصص!صصص!!صصصصصص!صصصصءصصصصص!صص!!صصصص!صصصصصصصءصص!برصعرصصصص!ءبر!ص!!برصءبربرص!!!صصصصصصص!ص!صصصصص"يرصصصص"برصصصصصصصص!صمم!صصص"بر!صصصصصءصصص!صصص!!!ص!صصص!صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص.!ص!ير!صصصصصص!صص!صصصص!صص!ص!صصصصصممرص!ص-

هالحاج:ا،،،!بفوكاؤ!ارل!و،،لمطرااغ:بةورر"لوا.لاطفيالاسلحةاوذ،وىلهه:إءل

جمى..تد!مناش!،رمادوشظايار،في،نازكش"رفييبدوومررناالتيلص!ورل،،بعض،والاطفالكاالاسإمححةفيتجدانلثمنبالرغمهذا

،(القطارءرررؤمبدتهصافيسمالا،ىليلسصلىود!أديثوىا"وتإصا2)ةإظوبأ،اخرىمرةلل-إبناعااءإد!!،،اساطيرر)مجهوعةفىجمما

:الق!.دةهـذهمطإعانكا.ايرانا
ها،شعرفيواضحاىطيراسارركائدبقصاشالس!ابوايبدكما.ىاة(تخرورر

(!يخلل"إرذلكأ-جلو)...ا)ونرقبىمخطوطةمعظء!ااتقراضهاإذحغرصبيةام؟!صافيرت

الوترى،رم3أ،العرافيالأدبفيوءإنذ!ينالراءللسسفيولوةنيهحغدمنسة!هاعا

هااوسد،لحباء-ئم!يةشعرءوعةوهـو.ىحطلجاالوترا!نا!ليوحبصا:(،حةينلريهـرالجواقصيدة؟طلمع-يصادلستو-نير3يذ

ىحانالدلىيىأولمنفهـعه،واحدوترمنقييملحناظاي،الحرمانيلمحشبحالىناح

تمرحزهطياا:فيد

،بم"لحلاء"سصق"نمهـو.ارقرفيتمبطولا،للوجافيترزفعفلإ،منماها)ةطورعلىقدرةالصصاباءالشءراهـزمن-!!!يبدو؟-)-يابفإ

يووالهمسة-رارلوترفياًلوالانوحماًذ.،لمدضهثيراألتيمندرغدغ"ـولآسرا!د!فاالطكمهدله،الاصيرجهنتافيوفه.يالفكرالجذبلقوىالخضوعو،الناءى

صاكبرا-منءرشا.)ففيلاءاليةءلىالحفاظمع،ةا)مكراءشعرمنعرشا

،إ-يره.،شرهللةظيةاتهادومفر.ارلالوواالصاغولكة"ـقلصل،ف

ا.لخديثماؤيال"رادبئا!بالانبعاثاءشعر

.سلمقدا!للكه!ليةا)عرحمةوالترشصحةبيامنءعظءهاس*هد.-ءنا

ء:.شقةدعابمسو(واخهااودليفيجمورهالتياهائدقصا!عظملىحهلملاازكاءا!
جمهماافترقتثم،مإثاجهةيةفحرزصأةنثا،انآخرانشاءروهناك

هزحياادجوكاظمليدأزقيد.البياتيالوهابو!دادحوكاظم:!ا،السبلفياد-ابائدقسرهكتوالذىاً.،نرت"كىوماا)را)ة!طمن،"للجاىا

فيةرليواعمرلكذفىيا?ذ،لي.ثنطالخااءلث*رلمناعرشا،يةعرلساوريكىوهـ!الررلطول"حسين،،لل"لالثرقةعائدًقساؤفى.(،ليلةاذرهازا؟

إكذقيدكما،وثلمورايإثعراالةقليد،ؤ!ائلىفطمامإيز،؟"لاوي!وبد،رقصكرطوهـوو.اصفإهوزعكامساحدثا،فياالعرلأدبلي"ـامرلذيا

اصحورإثةليواأشحث(،أفياضلةاالمديئة،روىلاحو!ء،رؤ!يىةفي.لىالذاصوير-علاح.ثالىذهـب،ال*مركا*مر

زةةضوا،بياطظاورالطاهذمنزةقلاقدالشإءراهذانعلى.هـ!ااكخفقتا،ولةمحا.-كهناو-د،لح،.دورماياشظارأفيأثاانهاادروفيم!أ

ء؟-الامن،ينءلمعاااءالشعرنمارا،ذهة"-5صإز-تانبعد،عإيه،ذ)كعنضتا-ةعا)ح"هاو،اللعضل8-كيةزومالراداءمنللةخلص،ق-ها

اًإ"الم،واضءةلمابتةشضع!يةلهقامتقاست،ىحكاكأناظمررولحع!ابلوريرودا))هذازصائدمن-صيدةكلفياز!3--ئمازإ-مةءعالمااليمازضهحتبأن

قظورةبض؟انالامح،دي3العةاباك"رينا"ضاأولمنكانبأنولا،حدودذيغيرفراغ،رهـلجبفراغهاؤظرفىال*الم..-انالديرو

)شعرلاهذمنذجغايمزبلىاكوفقوفد.بيالعر"الشعرفييدةحدقوالبوةثر.مىرديز،ؤ؟الةطرردمااواغلفرلاهذملفتم.ؤ-"رللةو!-إؤط

ؤباءأوٍ"ادبغد)ع،رر:لاخيرةائدهقصافيهـانجد،إليهيدعولذياًوم!...!-بارديوليليطاالاليالشاءرإكليذأوحى؟-وجلراوالةفس

لي":!رلكبذوهـو.!مدونالصادو"يةلحراكةمعركاوًانر3طمن،الالمب!إتإلا،ليهإعةالط:تإقكطفل!،ةالطببير-رمحالىايحج؟نلكقو

يرىوهـو.)ش"رلفىامالاتمزبضرورةمةونيؤالذيناءالثءربرزأمن.،لالجباقفوإياليوزول!قصيدخمافيكا،ءةلمةزاا)""ء4هدومشإ

..نيهامعابأرفع،يةالدعاضروبمنضرب،الحديثالعصفي،اكعران،،ةالقاالصورتيكهاام:المنبكءيريوحكي.عةالفيلجلاانالخق

!الانسانفيمالأنبلدعايةفيهيضطربالذيالافقضبقعلىيدل،ئكةالملإنازكافاسولكن
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قصيدةذلكعلىمثالوأبرز،شعرهفيةةالحثالفاوةمنيةخاصان-اكاعرئدهذاافيقصخصيصةواوضح

.ار.بمال!رودين،-عهاالتيارضنا،،وقصيدة،ا)كارزةبعد"كايأسورالفي"اط؟قارراس-خدامههي

القوميالحسعن،،تعبيراقانعرمنكاشعرو"الوطنهذار،جموءةيهك!بغداد،،لعنةفينجدهاكما،والمعاني"3

ويرجع،فيهاناضجةلاتمحاوووأكزكنفلم،يةالش"رحية"آو"لعرفيخحائصمنوهي،،(لىاطهرمنبناءاولر--..:!*-

الفنمناللونذا5مصايرةعدموالى،العراقىالىرعتخافالىذلك.الحدرثرالففي"الجديدةبةالواقعد--حقت-..-.ا،ء

الآدابفىصوباخفتقدالسعريةفالم-رحية.ومطالبها)عصرلروجدروانهفىالبيانيالوهابعبداما3.-.--

محلاوحلت،عثر.سعالتلالقررمنالاولالص!12ءانت،منذللعالمية!رفقدك!وشياطينملائكةلرالأول--قي؟-!-.بر--ج!ا-في04ح!!؟!*

فيهرللتيكما،ا1الترالملحهعةجمحم!لهذال!إك1.الالحدصيلالعائميالسعر!ماإط!صدالنينخفوتماالتي1نتيكيةفما)باالعماعالرو،!ور!*في+-.!...--6!+:.
مه،3يستاالواقع0محو،ماممو-،الادبقى"ا.ار!عد،دةالنثرالم-رحيةإلاءبر"يحما!اشاعر،4الاولىللمر+-كش!!بهننجم!!بم،د+3.:

.ـىيلساتواديثدو،،إليوترأاشعارعنارر"اد.ادركحى،"ـهـدانديوا!غ!.:-،:!"!!جبمفيزذش؟حغ.!أ.!ع!غ-؟!

كتبعندما،لأالشوافخالدحهاقام،يئةجر-محاولةهناكانبيدمنهاتدفقالتي،الانسانيةالمصاربالراويعدنان

،ءاليابليالتاريخمنمنتزغة.-ستوهي.يةالسعر"شو!رة.ءرحفشرع.الحديثافيالعرللشعرالحياةدم

الجوانعلى.التاريخبضباب!اوغلف.الحصراحداثتأثيرتحتكا"بها.الآخرينربقيفيتهعنذاأخذرر-ثكما،للشعرجديدةلىأشكلعنيبحث

وفيالمرحيةهذ.فيداابتفتقده،القدم!للاليحوطهاذياا!ابليالطابع،"مهشمةأباريقل!ديوانهفي،الأخيرشعرهفينصقدهناومن

الذي،لالجزالخطادلاسلوبااهذلىا،ذلكدمرو.الشخصياتيرتصوفي،نيالقباارشكمااثربها،"مطارأ"فقصيدة،مهوعمولهبعثموالمتميز

تحتاج.حيةواد.اطالصةالعربيةثقإفتهمنبتاًثير،الشوافعليهمرنح!ناظمأنفاسمننفسصها"القريةسوق،رو."السمراءليقاكل!

ج.هرعنيكسثف،الحوارفيوتلوينتنويعإلى-تحتاجم-!اول-ماولرقصيدةفيواضحىنيرودابابلود!أشو."عودالفلاجموت،رفي

املوبهوىسمسود.-رحيةفيارارواسلوبفان،اذا.الاشخاصسيمون))كأربةحميممنمنثزغه،"ئبحقابلامسافرللأوقصيدته."ماو

....ء..قضحيدتهبينمشابهناك8اركماكاه.برعفانوركاالبشرفي"بوفواردى
بسعرهعر!نامالديللسوامساسلوبهو،واحد.حصالصد.،واحد

!ل.منالغنا،.جوادلكاظم"الحرليمامعركة"وضيدة،المضاءالباب،)

بتخا!ا.احسالتي،رومازلتي!يتهودعانبعد،البياقيارنجدوهكذا

ايضاًنجدكما،"سمسوترفيضوحالوكلواضحالعباسيةالديباجةاثرلمحاتبينيترنج،الاخرينتجارببين،المثخصيةعزقبقي،الىمنغن

ا.شعرالجب!لوبدويطهعليوكودالخوريفيارةاطوبمنعلىسيثرالثاعرهذاولعل.الذاتضائع،الجديدةوالواقسةالوصوديئ

نين.والرللفظاليكون،تهذافييكقينبأ،المغلقوسطهامن،الاصيلةبهتجاراجإخر

لم،اطديثافيالعرالثعرميدانفيبرروا،اخرورشعراءوهناكنطفةشعرهر!ضفيفان،الاخرينتجاربفكلجزءلااصيلاشاعرا

يعد،عليهمحمايات.نرى،لهمجليةملامحنتبينان،بعدتطع.البقاء

،ريخنامنساءقاًمكاناًسيحتلمن،هؤلاءبينمنول!.نهلاواسارقاحسين،هوبهعرف.سبىف!لنفسهاختط،آخرشاعراهناكارعلى

شباحالا،،صاحبللنقديعدمنهمر3نذ.7.ودريمن..الأدبيؤصائدهمعظماكاعرهذاكتبفةدكاععاريةقصائدل!صاحب،عردان7

اليرلاوهو،بهإعجابناعلىننصتطوراًاخيراتطوروقدكاهالطالة"لل!ثر*أزهارفيبودليرئدقصافيلكمحتذياً،والفجورالعهراغراضفي

ومنهالظالةاشباحهمنعليهفنحنبنظلمهاننريدفلا،للتبلورسبيلفي،الهـثريرالابليسىالجانباحتذىكما،الربيةالترجماتمنغلهااطلعللتي

عبدوعصامالحليوعليسممانوللفردباسينورشيدأحمدزهيرايضااول"لمثاللون،بهذاافيالحرابئمعبنموقد."ا!فردوثبىعيأظ((فيزاوح،الذي

سبيلعلىندكر!مم،عليمنالثاممر!إفاد،91ء.عام"عاريةقصائددصدورعند،الث!عرمن

:!؟!يز؟ء:.لا..:+نم.!..!-..!.!+.+..!-؟ني::2-ة؟.احصلا،المثال،الشاغرهذابةفبجر.الىمنهامأن!مدالم،وذإوعصيتةشغرذلكوراه

++.-*+..!..9-!ش!!+....."..

*!؟.في.-.-.2.3+"ءكا+ة.جآ:.-د-.:-*إ..،لأ...هداصتجنا!قدواحيراً،افيالعرابئمعارأغربهاتضطربالتيالان!مانيةالتجاربمنتكنلم

إلأ!.2إفي..+..--يم.+!؟!!....-د."تقريريباساوبً،البحثاعقابفيشاءتالتي((ندرنمالدافىمنضربمردارينصشعر..اليوم

؟".+-أ.ت..-!!خ+-.!م...-!ير?إضفر،فيهنجتأب!...لفاءالظربالثا،1يقطرفعنليعر،اوروبافيغثرالتانمهعلىالقر

إ..إلا..*.:.د!.+....قدر-بمانؤمنالىالنقد!متقيحةهامدةجثباًقائلوهبهولحق.،ماتقدالسعرمناللونهذا

!أ!..ة.كا+-س،يزء2س2.!00خطرأهو،اكسأن!وينامنذ،افيالعرللشعرأعيلاادلامتدويض!ر.!عنفهوأنيالمعالأضيق،ميقو

تضحاوقد..-نستطيعماعرس!هوو،ويالراهـلارتعنهمعرصر،فيالقوالشعررتياماا

!-+!فيا---.ع-جةالاختلااءشعروغر.منفىصاالريدعلى،الاولميالقونمعاثلااحقمة
...*"-".--.،ا!يهالعرالسحصيهعنسبير-.

/ح!ا"بخلاأ؟فى-ء!.،طويا!تاريخكأدنا.وللشرفيإقولكما،الشعبلسواديكتبالعقيدةاءشعرةنشاعرفهومالاولى

!.7.-.!يئ-جتفماخر،هناأخطأتفانفي،ص!ىوبذلك،صالناتهليفهميكلب..(،الاحمريدالنمش،رمقدمة

--..كأ!+9-.،االاحما.يصحيحمابهاضحىء.عقيدتهسبيلفيالصبةالقوالب،الاحيانمنكثير

.ع.عى،فلسطينفيالكارزةبعدبدأقدالساعرهذاولكن!لديهمانفس؟

احمماعيلالديئعيبندادمم!اضطر،المكبوتةالمريرةال!واطفمنحشدأفيهتجدأشعريكتب
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